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Terrassa, 26 de gener de 2015 
 
 
L’Ajuntament de Terrassa celebrarà el proper dijous, 29 de gener, el Ple ordinari 
corresponent a aquest mes. L’acte tindrà lloc al Saló de Plens a partir de les 19 h. 
Adjuntem l’ordre del dia: 
 
 

Ple Ordinari de gener de 2015 
ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Presentació de la Memòria d’Activitats corresponent a l’any 2014 per part de la 
Síndica Municipal de Greuges. 
 
2. Aprovació dels esborranys de les Actes de les reunions realitzades els dies 24 de 
novembre i 18 de desembre de 2014 (números 12 i 14/2014, respectivament). 
 
ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORI 
 
3. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Occidental. 
 
4. Aprovació definitiva de la modificació de l’article 5 del Reglament del servei 
d’atenció d’animals domèstics de companyia de Terrassa relatiu a la gestió del 
servei. 
 
5. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals. 
 
ÀREA D’HISENDA I SERVEIS GENERALS 
 
6. Ratificar els acords adoptats en data 27 de novembre de 2014 per l’Assemblea 
General del Consorci LOCALRET i, en conseqüència, aprovar la modificació dels 
seus Estatuts. 
 
7. Ratificar els acords adoptats en data 28 de novembre de 2014 pel Ple del 
Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de 
Terrassa – Vallès Oest -, i en conseqüència, aprovar la modificació dels Estatus del 
Consorci. 
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8. Aprovar inicialment la modificació dels articles 14 i 16 del Reglament del Consell  
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. 
 
9. Aprovar el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, com a marc de 
referència de la cooperació internacional de la nostra ciutat per al període 2014-
2020. 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
 
10. Aprovar l’Addenda que modifica els estatuts actuals del “Consorcio del centro 
asociado de la Universidad Nacional de la UNED de Barcelona”. 
 
11. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del “Consorci de Turisme del 
Vallès Occidental”. 
 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL 
 
12. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari de 
Terrassa. 
 
13. Aprovació de l’adhesió al Pacte per la diversitat afectiva, sexual i d’identitat de 
gènere de Terrassa. 
 
JUNTA DE PORTAVEUS 
 
14. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta 
de Portaveus, si s’escau. 
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
15. Presentada pels Grups municipals del PSC, de CiU i d’ICV-EUiA, en suport a les 
associacions sense ànim de lucre davant les obligacions tributàries derivades de la 
llei 27/2014 de l’Impost de Societats. 
 
16. Presentada pel Grup municipal del PSC, en defensa del model de sanitat pública 
comprès en el manifest del Comitè d’empresa del Consorci Sanitari de Terrassa. 
 
17. Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA, en suport a les demandes dels 
professionals i de la ciutadania per garantir un millor funcionament dels centres del 
Consorci Sanitari de Terrassa. 
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18. Presentada pel Grup municipal del PSC, en defensa de l’educació pública i 
proposant declarar la ciutat de Terrassa com a Vila Groga. 
 
19. Presentada pel Grup municipal del PPC, proposant autoritzar, respecte els trams 
horaris de més intensitat de trànsit, i com a prova pilot, l’accés de vehicles privats 
per la Rambla d’Egara en els trams afectats per la prohibició de circulació d’aquests 
vehicles. 
 
20. Presentada pel Grup municipal del PPC, en relació a l’adequació dels passos de 
vianants i a l’eliminació dels elements de reducció de velocitat innecessaris. 
 
21. Presentada pel Grup municipal de CiU, proposant la creació d’un grup de treball 
per implantar a l’Ajuntament de Terrassa comunicats de pràctica de treball 
col·laboratiu. 
 
22. PROPOSTES URGENTS  
 
SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ D’ALTRES ÒRGANS DE  GOVERN 
MUNICIPAL 
 
23. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 9.777 a 
10.965/2014, així com els tramitats electrònicament (1.213 a 1.391/2014), dictats per 
l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats. 
 
24. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
 
25. PRECS I PREGUNTES 


